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placení pokuty uložené úředníku ručí ústav. Trest 
vězení nelze přeměniti na pokutu.

§ 4.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Švehla v. r. v zastoupení min. předsedy. 
Dr. Rašín v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r. Dr. Stránský v. r.
Stříbrný v. r. Habrman v. r.
Klofáě v. r. Dr. Zahradn k v. r.

Prášek v. r.

Čís. 88.
Zákon ze dne 25. února 1919 

o státní půjčce ve zlatě, stř.bře a cizích 
valutách.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
nařizuje se:

§ I-
Vláda se zmocňuje, aby vypsala státní půjčku 

ve zlatě, stříbře, zlatých nebo stříbrných mincích 
a papírových penězích cizozemských, jež určí 
ministr financí. Výše zápůjčky může býti naříze
ním vlády obmezena.

§ 2.
Půjčka budiž zúročena nejvýše čtyřmi ze sta 

a splatna nejdříve po čtyřech letech. Orok 
i jistina splaceny budou v kovu nebo měně, ve 
kterých byl zapůjčený obnos složen.

§ 3.
Vláda se zmocňuje, aby dala spořitelnám 

a jiným ústavům právo přijírnati za záruky 
státní vázané vklady ve zlatých a stříbrných

mincích neb cizích měnách a vydávat! na tyto 
vklady zvláštní knížky znějící na jméno a na 
kovové mince neb cizí měnu, jestliže tyto ústavy 
použijí vkladů takto získaných dle příkazu vlády.

§ 4.
Obnosy na základě tohoto zákona státu za

půjčené nebo do ústavů v § 3 uvedených na 
zvláštní knížky na jméno znějící uložené počítají 
se sice do základu pro vyměření dávky nebo> 
daně z majetku, avšak poměrná část této dávky 
nebo daně na obnos onen připadající se při vy
měřování odepíše. Úroky jsou osvobozeny od 
daně důchodové.

§ 5.
Půjčka i vkladní knížky v § 3 uvedené po

žívají sirotčí jistoty.
. § 6.

Ministr financí se zmocňuje, aby nařízením 
ustanovil, zdali a za jakých podmínek může od- 
padnouti dodatečná daň nebo trestní stíhání 
ohledně složeného jmění, které dosud bylo při 
vyměřování všeobecné nebo zvláštní daně yý- 
délkové, daně z příjmů, daně důchodové a vo
jenské taxy zatajováno.

§ 7.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi

nistr financí.
§ 8.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy. 

Dr. Rašín v. r.

Ze 3'átn: knilitiská ny v Příze.


